H Λισαβόνα 5*| Καλοκαίρι 2017
∆ιάρκεια: 4,5 ΗΜΕΡΕΣ
τιµή από 529€

Travel Identity
Η Λισαβόνα στην πιο πλήρη και πλούσια µορφή της.
Ένα ταξίδι σε µία σύγχρονη πρωτεύουσα, που διατηρεί ατόφια την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική
της κληρονοµιά.
Η πόλη προσφέρεται απλόχερα σε όσους θέλουν να την περπατήσουν, αφού το δίκτυο του τραµ της
πόλης είναι εκπληκτικό και δίνει τη δυνατότητα να τη γνωρίσει κανείς απ’ άκρη σ’ άκρη. Τα µικρά
καφέ και τα εστιατόρια δίνουν στη νύχτα άλλη οµορφιά...
Με 4 ∆ιανυκτερεύσεις στην πανέµορφη και πολύ ενδιαφέρουσα πρωτεύουσα και µε εκδροµές εντός
της τιµής (που συνήθως δίνονται σαν προαιρετικές), σας προτείνουµε αυτήν την απόδραση σε µια
χώρα µε σπουδαία ιστορία και µε έναν λαό φιλόξενο, µε έντονο το µεσογειακό ταπεραµέντο.
Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Η ιστορία ολόκληρης της χώρας απεικονίζεται στα κτίρια της πανέµορφης πρωτεύουσάς της, από τα
ιστορικά ρωµαϊκά θεµέλια των ναών µέχρι τα πολύχρωµα πλακίδια, που κοσµούν τους τοίχους των

σπιτιών και φανερώνουν το αραβικό παρελθόν της. Χτισµένη σε επτά λόφους στις όχθες του ποταµού
Τάγου, στο σηµείο που εκβάλει στον Ατλαντικό Ωκεανό, η πόλη προσφέρει τεράστια εναλλαγή
εικόνων.
Μοναδικοί ρυθµοί Φάντο απλώνονται στα µικρά µπαρ, τα βιολιά και οι κιθάρες ξεδιπλώνουν ιστορίες
για αγάπη, έρωτα και πόνο συνοδευόµενες από ένα γευστικό ποτήρι κρασί πόρτο...
Και το ταξίδι αρχίζει...
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ (Πτήση, ξενάγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πρωινή πτήση για µια από τις πιο όµορφες πόλεις της Ευρώπης.
Άφιξη και πανοραµική ξενάγηση γνωριµίας µε την πόλη. Θα ξεκινήσουµε από την ιστορική περιοχή
του Μπελέµ, όπου πολλοί θαλασσοπόροι εξερευνητές ξεκίνησαν τα ταξίδια τους. Θα επισκεφθούµε
δύο από τα σπουδαιότερα µνηµεία της, τον πύργο του Μπελέµ και το µοναστήρι των Ιερονυµητών
(Hieronymites Monastery, Jerónimos Monastery). Και τα δύο έχουν χαρακτηριστεί ως Μνηµεία
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από την Ουνέσκο. Ο Πύργος του Μπελέµ χτίστηκε το 1515 ως φρούριο
στην είσοδο του λιµανιού της πόλης και παρουσιάζει στην αρχιτεκτονική του αρκετά Μαροκινά
στοιχεία. Ο ναός των Ιερονυµητών είναι το εντυπωσιακότερο σύµβολο της πορτογαλικής δύναµης και
πλούτου της περιόδου των θαλάσσιων ανακαλύψεων. Εδώ πέρασε το τελευταίο του βράδυ ο Βάσκο
ντε Γκάµα, προσευχόµενος για ούριο άνεµο, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του προς τις Ινδίες. Επίσης
σήµερα θα επισκεφθούµε και το µουσείο µε τις αυτοκρατορικές άµαξες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
µας. ∆ιανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ - ΣΙΝΤΡΑ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ
Πρωινή αναχώρηση για µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουµε
ένα από τα πιο ροµαντικά χωριά της Λισαβόνας, την Σίντρα. Πρώτος µας σταθµός το παραθαλάσσιο
θέρετρο του Εστορίλ, γνωστό επίσης και για το διάσηµο καζίνο του. Συνεχίζουµε για ένα πολύ όµορφο
ψαροχώρι, το Κασκάις. Μεταξύ Κασκάις και Σίντρα βρίσκεται το ακρωτήριο Κάµπο ντα Ρόκα (Cabo
da Roca), το δυτικότερο σηµείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό
Ωκεανό. Άφιξη στην πανέµορφη Σίντρα. Πρόκειται για ένα πανέµορφο χωριό σε µικρή απόσταση από

την Λισαβόνα, πνιγµένο στο πράσινο. Παλιότερα αποτελούσε τον καλοκαιρινό προορισµό των
Βασιλιάδων, ενώ σήµερα αποτελεί έναν από τους πιο ροµαντικούς τουριστικούς προορισµούς.
Μπορείτε να θαυµάσετε πολλά ιστορικά κτίρια και το παλάτι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στην
Λισαβόνα. Για το βράδυ προτείνουµε να απολαύσετε γνήσια τραγούδια φάντο, τα τραγούδια της
µοίρας. Το καλύτερο κλείσιµο για µια καθαρά γεµάτη Πορτογαλική ηµέρα.
**Η συγκεκριµένη εκδροµή στην Σίντρα & στο Κασκάις είναι συνήθως προαιρετική στα διάφορα
προγράµµατα. Στο γραφείο µας περιλαµβάνεται ΕΝΤΟΣ της τιµής
3η

ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΚ∆ΡΟΜΗ:

ΟΜΠΙΝΤΟΣ

-

ΝΑΖΑΡΕ

-

ΑΛΚΟΜΠΑΘΑ – ΜΠΑΤΑΛΧΑ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ)
Ελεύθερη ηµέρα στην Λισαβόνα για να ζήσετε τους έντονους ρυθµούς της και να περιηγηθείτε µόνοι
σας στα γραφικά σοκάκια. Η πόλη προσφέρεται απλόχερα σε όσους θέλουν να την περπατήσουν, αφού
το δίκτυο του τραµ της πόλης είναι εκπληκτικό και δίνει τη δυνατότητα να την γνωρίσει κανείς απ’
άκρη σ’ άκρη. Τα µικρά καφέ και τα εστιατόρια δίνουν στη νύχτα άλλη οµορφιά... Για όσους
επιθυµούν να δουν κάτι επιπλέον, προτείνουµε µια προαιρετική εκδροµή στις οµορφιές της επαρχίας
και σε γραφικά κοντινά χωριουδάκια.
Περιγραφή προαιρετικής εκδροµής: Επίσκεψη στο όµορφο µεσαιωνικό χωριό Όµπιντος,
περιτριγυρισµένο και προφυλαγµένο από τα τείχη του κάστρου που κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, όπου πολλοί κάτοικοί του συνεχίζουν
να φορούν τις παραδοσιακές φορεσιές. Προτείνουµε να φάτε θαλασσινά ή ψητά ψάρια σε κάποιο από
τα πολλά παραλιακά εστιατόρια ατενίζοντας τη θάλασσα. Επόµενη στάση µας το χωριό Αλκοµπάθα
και το Κιστερκιανό Μοναστήρι, το οποίο κατασκευάστηκε από τον πρώτο Πορτογάλο βασιλιά τον 12ο
αιώνα. Στο χωριό Μπατάλχα θα επισκεφθούµε το µοναστήρι Σάντα Μαρία Ντα Βιτόρια, ένα από τα
µεγαλύτερα γοτθικού ρυθµού µοναστήρια της Ευρώπης. Επιστροφή στην Λισαβόνα. ∆ιανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ : ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Ελεύθερη µέρα στη Λισσαβόνα για να ανακαλύψουµε µε τον αρχηγό µας κρυµµένες γωνιές της πόλης.
5η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής.
Το
παραπάνω
πρόγραµµα
είναι
ενδεικτικό
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση

Highlights
•
•
•
•
•

Επισκεφθείτε το ακρωτήρι Κάµπο ντα Ρόκα, το δυτικότερο σηµείο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου
Ανακαλύψτε το πανέµορφο, πνιγµένο στο πράσινο χωριό Σίντρα, έναν από τους πιο ροµαντικούς
τουριστικούς προορισµούς
Μάθετε σχετικά µε τις "εµφανίσεις" της Παναγίας στο χωριό Φάτιµα
Περιπλανηθείτε στην πόλη µε τα περίφηµα και γραφικά τραµ
Απολαύσετε µουσική και τραγούδια φάντος, τα τραγούδια της µοίρας

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 16/9/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα µε AEGEAN - Τιµή από 599€
Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

599 €

180 €

Twin Room

599 €

180 €

Triple Room

599 €

180 €

Single Room

809 €

180 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/10/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα µε AEGEAN - Τιµή από 529€
Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

529 €

180 €

Twin Room

529 €

180 €

Triple Room

529 €

180 €

Single Room

769 €

180 €

